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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin December-januar 2019-20 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Billedkunst C 

Lærer(e) Ole Løwe Graf og Camilla Lohmann Øe     (60/40) 

Hold 1bkC01 19-20 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion 

Titel 2 Virkemidler og analysemetoder 

Titel 3 Skulptur 

Titel 4 Arkitektur 

Titel 5 Nu! Øjeblikket i kunsten. Og tendenser i samtiden. 

Titel 6 Eksamensprojekt: Mennesket i kunsten. 
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Titel 1 Introduktion 

 

Indhold 

 

Læreplan for Billedkunst C 

Eget materiale om perception og croquis-tegning 

 

Visualiseringsøvelser: 

• Skitsetegning efter model 

• Skitsetegning af arkitektur 

 

Omfang 4 lektioner 

 

Særlige fokuspunkter 

 

Introduktion til fagets indhold og metoder 

Portfoliointroduktion og -foldning 

 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

 

Klasseundervisning, individuelt arbejde med visualiseringsøvelser, port-

folio. 
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Titel 2 Virkemidler og analysemetoder 

 

Indhold 

 

Andersen og Laursen: ”Billedkunst – metode, kronologi, tema” s 7-27, 36-61. 

Eget materiale om virkemidler i komposition 

6 sider pdf om perspektivtegning med 1, 2 eller 3 forsvindingspunkter 

Eget materiale om rumlige virkemidler 

Eget materiale om farven som virkemiddel 

Eget materiale om analysemodeller 

 

Visualiseringsøvelser: 

Statisk og dynamisk collage i sort/hvid 

Åben og lukket tegning 

Beskæringsøvelse 

Valørperspektiv 

Rumskabende landskabscollage 

Repoussoir-effekt i fotoøvelse 

Perspektivisk gengivelse af skolens gangarealer 

Farvecirkel og farvekontraster 

Stilleben med komplementærkontrast 

4 linjeøvelser samt gyldne snit 

 

Teoretiske øvelser: 

Analyseopgave om komposition og rum med udgangspunkt i Vinstue i Ravello 

af P. S. Krøyer 

Omfang 39 lektioner 

 

Særlige fokuspunk-

ter 

 

• At introducere til billedkunst og billedanalyse 

• At arbejde praktisk og teoretisk med billeder på flader 

• At introducere til billedets visuelle virkemidler i teori og praksis, rum, 

komposition, farve, linjer og maleteknik.  

• At skelne mellem forskellige virkemidler i visuelle værker og kunne 

sætte ord herpå 

• At kommunikere om og ved hjælp af visuelle udtryk 

• At arbejde praktisk og teoretisk med forskellige gengivelsesstrategier 

• At skelne mellem personlig oplevelse af visuelle udtryk og analytisk til-

gang 

• At arbejde praktisk og teoretisk med gengivelsesstrategier 

• At samle analytiske resultater i en konklusion. 

• At introducere til tre analytiske synsvinkler: formalanalyse, biografisk 

analyse og socialanalyse med fokus på formalanalyse. 

• At få materialekendskab til redskaber og teknikker. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

Klasseundervisning, klassediskussioner, individuelt arbejde med visualiserings-

øvelser, IT baseret arbejde og portfolio. 
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Titel 3 Skulptur 

 

Indhold 

 

Andersen og Laursen: ”Billedkunst – metode, kronologi, tema” s 75-79, 86-87. 

Eget materiale om skulptur gennem tiden. 

 

Visualiseringsøvelse: 

Lille menneskeskulptur i ler 

 

Teoretisk opgave: 

Gruppeopgave med sammenlignende skulpturanalyse og fremlæggelse 

 

Omfang 12 lektioner 

 

Særlige fokuspunk-

ter 

 

• Billedkunstens udvikling og de skiftende stilperioder som udtryk for 

samfundsudviklingen 

• At arbejde praktisk og teoretisk med skulptur 

• At skelne mellem personlig oplevelse af visuelle udtryk og analytisk til-

gang 

• At kommunikere om og ved hjælp af visuelle udtryk 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

Klasseundervisning, klassediskussioner, individuelt arbejde med visualiserings-

øvelser, portfolio. 
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Titel 4 Arkitektur 

 

Indhold 

 

Eget materiale om arkitekturhistorie gennem tiden 

Eget materiale om plantegning og opstalt 

Eget materiale om Tiny House-bevægelsen 

Diverse avisartikler og videoer om Tiny Houses. 

 

Visualiseringsopgave: 

• Opmål en del af skolen (Indgangsrum nord) og lav en nøjagtig plantegning 

af rum med døre og møbler. 

• Udarbejd plan, opstalt og 3D-model til et lille hus max 40 m2, som opfylder 

krav i Tiny House-bevægelsen: størrelse, fuldtidsbeboelse (og bæredygtig-

hed, - udeladt i dette tilfælde). Både form og funktion skal indgå i overvejel-

serne. Vælg 1 af 3 mulige placeringer til huset: skov, strand eller by. Valg af 

placering hænger tæt sammen med bygherrens krav og værdier i relation til 

Tiny House. 

 

Omfang 16 lektioner 

 

Særlige fokus-

punkter 

 

• At introducere til arkitektur og arkitekturanalyse 

• At arbejde praktisk og teoretisk med rum. 

• Arkitekturhistorie – periodekendskab og karakteristika.  

• Ikoner i arkitekturen 

• Form og funktion som arkitekturparametre 

• Værktøjskasse – situationsplan, opstalt, målestoksforhold. 

• Modelbygning og arbejde med målestoksforhold i praksis. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Klasseundervisning, klassediskussioner, individuelt arbejde med visualiseringsøvel-

ser, IT baseret arbejde og portfolio. 
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Titel 5 Nu! Øjeblikket i kunsten. Og tendenser i samtiden. 

 

Indhold 

 

Andersen og Laursen: ”Billedkunst – metode, kronologi, tema” s 124-127. 

Grundbog til kunst og arkitektur. Systime 2019. p 115 

Khan Academy: The Painting Techniques of Jackson Pollock 

Hvad er samtidskunst? Fra dr.dk  

Eget materiale om Øjeblikket i kunsten. 

 

Visualiseringsøvelser: 

Udsnit af valgfrit Monet værk. 

Et værk med Pollocks maleteknik 

Kunstnerisk bearbejdes af en aktuel nyhed. 

 

 

Teoretiske opgaver: 

Refleksionsskriv om valg og fravalg i forbindelse med komposition, lys, farve og 

rum i ’udsnit af Monet værk’. 

Formalanayse af One. Nr. 31, 1950. 

Skriftlig formalanalyse af eget drip painting. 

Analyse af samtidskunstværk efter eget valg på Arken. 

 

Omfang 20 lektioner 

 

Særlige fokus-

punkter 

 

• At beskrive impressionismens, den abstrakte ekspressionisme, fluxus-

bevægelsens og samtidskunstens karakteristiske træk og behandling af 

øjeblikket.  

• At eksperimentere med forskellige metoder og strategier til at løse visua-

liseringsopgaver i samspil med det analytiske arbejde med andres og eg-

ne værker  

• At forklare valg og fravalg i æstetiske processer 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

Klasseundervisning, klassediskussioner, individuelt arbejde med visualiserings- 

og analyseøvelser, researchopgave, ekskursion til Arken, IT baseret arbejde og 

portfolio. 
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Titel 6 Eksamensprojekt: Mennesket i kunsten. 

 

Indhold 

 

Andersen og Laursen: ”Billedkunst – metode, kronologi, tema” s 175-192. 
Wolter: Kroppen i kunsten, s. 53-63, i: Temaer i kunsten, Det ny forlag 2013  

 

Eleverne arbejder med at undersøge et emne eller en problemstilling gennem en 

vekselvirkning mellem praksis, teori og analyse. Eksamensprojektet inkluderer 

elevernes egne eksperimenterende undersøgelser i form af praktisk, kunstnerisk 

arbejde.  

 

Omfang 16 lektioner 

 

Særlige fokus-

punkter 

 

Selvstændigt arbejde med idéudvikling og udførelse af projektet. 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

Læreroplæg til projektet, individuelt projektarbejde. 

 

 


